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Urdu Poetry 
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Abstract 

Poetry represents the inner feelings of humans and it reaches to its culmination with the 
purity and severity in feelings which results in creation of the finest literature. At the 
other hand, loyalty and loving the homeland is embedded in human nature, which 
appears in more serious manner when a man is located far away from his motherland . 

Arabic is our religious language while Urdu is the national one. In the current paper, 
the patriotism has been analyzed in the both Arabic and Urdu poetry with the 
examples. Moreover, the poetry of the companions of Prophet of Islam is also discussed 
on the same subject. 

نها قلوب خيلو ع كن أنكبد رطب فكيف مي  يإن حب الوطن واحلنني إليه عاطفة فطرية اليتعرى منها قلب أي ذ
يف  لصحيح عما يكمنتعبري الى الس املرهف، ومن القدرة عالشعراء الذين جيلبون حظًا وافرًا من الذوق السليم واحل

ا الذى سنراه هم، فهذند غري عبل عندهم حب الوطن أكثرمنه ، قلوهبم ألوطاهنم، وعن بيان ما تتضمنه طبيعة وطنهم
:إن مههاني ألسباب أن األدبمشعرية النصوص ال اخرتنامث ىل. هذا البحث الوجيز بإذن اهلل تعا النماذج املدروسة يف يف

 ا: رية منهئد كثاألدب املقارن يتناول املوازنات بني اللغات واآلداب من ناحية أو عدة نواح لفوا
التشجيع على  هباأصحا نيبصال االت تقوية التقارب بني اللغتني أو األدبني، وتوثيقه الذى يتسبب يف املساعدة يف

الية قدية واملفوائد األدبية والعله شىت ال ياملختلفة الذالتسهيل لفهم اآلداب  دراسة مقارنة بني اللغات واآلداب،
لعرىب بني األدبني ا ملقارنةا ة ويفجمال األدب املقارن عام أن يكون هذا البحث من البحوث النافعة يف نرجوف وغريها.
وجز مع متهيد م يردواأل ريبني العخاصة. ويتناول هذا الُبَحيث أربعا من نواح احلنني إىل الوطن من األدبي و األرد

  :يأيتسمتضمن بعض مناذج لنفس املوضوع من القرآن واحلديث وآثار الصحابة كما 
 :حب الوطن في القرآ ن الكريم والحديث النبوي وآثار الصحابة

 ألشياء احمليطةامله مع تعا يف ال شك يف أن اهلل سبحانه وتعاىل قد وضع يف قلب البشر جمموعة من العواطف تؤثر
قة الفإذا كانت ع لكره،ابه،وتأيت على رأس هذه العواطف البشرية عاطفتان مهمتان مها: عاطفة احلب وعاطفة 

د عنده عاطفة لك فتوجكن كذيما تكون لديه عاطفة احلب وإن مل  يءاإلنسان االنفعالية الناجتة عن امليل إىل ش
اءه وتنفس يف وشرب م ىب فيهأقرب وأحب إىل نفس اإلنسان من وطنه الذي تر  يءشالكره فإذا كان األمر كذلك فال 

 هواه حىت أصبح جزأً منه فال ميكن أن يستغين عنه أويفارقه بسهولة.
                                                 

 بادآكلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم ب الباحث مبرحلة الدكتوراه 

 كوهات  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا،مدير مركز الدراسات الدينية 
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نين الصحابة.وقد ب وأقوال لشريفكرفيما يلي بعض املظاهر لعاطفة حب الوطن من القرآن الكرمي واحلديث النبوي انذ و 
 ، وهو:  قدر حب البشر لوطنهم واحلنني إليه بأحسن أسلوباهلل سبحانه وتعاىل

 قرن مغادرة اإلنسان لوطنه بمفارقة الروح للجسد:1.

تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ    َنا َعَلْيِهْم َأِن اق ْ ُهمْ رُِكْم َما فَ َعُلوُه ِإالَّ قَ وا ِمْن ِديَااْخُرجُ  َأوِ  كما يف قوله:َوَلْو أَنَّا َكَتب ْ فقد مجع اهلل  . 1ِليٌل ِمن ْ
ناك أشد أملاً ه يء شد، فالسبحانه وتعاىل بني اخلروج من الديار ومفارقتها وقتل النفس ومفارقة الروح  للجس

جسد يف لروح للشبه مفارقة اتنفسه. فثبت من سياق النص القرآين أن مفارقة الديار واألوطان ل هلإلنسان من قتل
 2املشقة والتأذي.

 شياء الدنيوية إلى اإلنسان: قرن المساكن بأحب األ2.

اء واألقارب اآلباء واألبن يوية منالدن وعندما ذكر اهلل سبحانه وتعاىل كل ما حيبه اإلنسان وما يتعلق به يف هذه احلياة
َكاَن   عاىل: ُقْل إنْ قوله ت لك يفوالعشرية واألموال والتجارة عطف عليها املساكن اليت هي جزء من الوطن الكبري وذ

تَ َرف ُْتمُ  ْمَوالٌ َوأَ  ُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكمْ َآبَاُؤ  فيفهم . 3اَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َهاوَها َوجِتَاَرة ََتَْشْوَن َكسَ اق ْ
 من اآلية املذكورة أن حب املساكن ليس بأقل من حب اآلباء واألبناء وغريهم.

 الديار واألبناء: جمع بين مفارقة ال3.

اعيل على قول ربية إمسبالع كما يف قصة املأل من بين إسرائيل إذ قالوا لنيب هلم أمشويل من بين هارون وامسه
 َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  ِإنْ  َعَسْيُتمْ  َهلْ م: فأجاهبم نبيه، اللَّهِ  َسِبيل يف  ابْ َعثْ َلَناَمِلًكانُ َقاِتلْ حينما غلب عليهم عدو هلم: 4األكثرين

تُ َقاتُِلوا اْلِقَتالُ  .وقد مجع يف قوهلم 5اا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبْ َنائِنَ ْد ُأْخرِْجنَ لَِّه َوقَ  َسِبيِل الفأجابه القوم: َوَما لََنا َأالَّ نُ َقاِتَل يف ، َأالَّ
فيتضح منه  ،ألبناءار على اوا الديقدنم احملكي عنهم يف القرآن الكرمي بني اإلخراج من الديار واملفارقة عن األبناء حىت

 أن حب الديار عندهم كحبهم لألبناء بل أشد منه.
 :تعاىل مولده ومنشئه يف قوله :ويذكرالقرآن الكرمي لوعة النيب صلى اهلل عليه وسلم ملكة

  6.ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرَآَن َلرَادَُّك ِإىَل َمَعاد  
 7خرجك منها.إىل مكة، كماأ لرادك :د  أييف شرح معىن:َلرَادَُّك ِإىَل َمَعا وقال سيدناعبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما

ه  حقق اهلل وعدكرمة حىتكة املموطنه األول وهو  شدة حنينه صلى اهلل عليه وسلم إىلبالحظ منه تسلية اهلل له تُ ف
 .الوطن ومكانتهالديار و اب ى حه إليها بعد مثاين سنوات فاحتاً هلا وألهلها. فهذه النصوص وأمثاهلا تدل علوردن 

 :يمنها ما رو و إليه،  الشوقوكذلك جند كثرياً من األحاديث اليت تصرح حبب النيب صلى اهلل عليه وسلم لوطنه و 
 :عن عبد اهلل بن عدي بن الحمراء1.

مكة يقول ملكة : واهلل!  من أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو واقف على راحلته باحلزورة ’’
  8‘‘ري أرض اهلل وأحب أرض إيلن، ولوال أين أخرجت منك ما خرجتإنك خل

  :وعن عائشة أم المؤمنين قالت ۔2

 ،حبنا مكة أو أشد منهكبقوله: اللهم حبب إلينا املدينة   دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم’’
تركه بقوله: و جر منه  هاوكذلك دعا على الذين تسببوا يف مفارقته وطنه بإيذائهم له وملتبعيه حىت

 9‘‘أرض الوباء ضنا إىلن أر اللهم ألعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا م
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  :وعن عائشة ۔3

ضرب احلجاب، فقالت ية قبل أن من مك قدم ُأصيل الغفاري على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم’’
وانتشر  َخرها،ِإذْ  اخضرت جناهتا، وابيضت بطحاؤها، وأغدق :له عائشة : كيف تركت مكة ؟ قال

لقلوب ال! تدع اأصييسلمها، فقال عليه السالم: حسبك يا أصيل! ال حتزين، ويف رواية : ويها 
 ‘‘وسلنم وقال:حسبك يا ُأصيل الحتزننا!ويف رواية: فاغرورقت عينا رسول اللنه صلى اللنه عليه  10.تقرن 
11 

فكانوا  ،ارقتهم الوطنملف يدةالشد وملاهاجر املسلمون من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة أصابت كثريا منهم احلمى
يش ع العلوف واحلشىت أنوا واق حدون على ألسنتهم األبيات واألشعار اليت تتضمن أمساء األماكن واجلبال واألسيردن 

 ملؤمنينرضي اهللشة أم ان عائعمكة وحنينهم إليها كما روي  ودة يف مكة املشرفة اليت تدل على ذكرياهتم يفاملوج
كر بهرية موىل أيب فامر بن كر وععنهاقالت: ملا قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة اشتكى أصحابه واشتكى أبوب

 دك؟ فقال:جتر: كيف يب بكألفقالت  ،فأذن هلا ،عيادهتمصلى اهلل عليه و سلم يف  فاستأذنت عائشة النيب ،وبالل
 بوادي اخْلُزامي حيث ربتين أهلي  ت شعري هل أبينت ليلة يأال ل

 راك نعله          ن ش             وامل وت أدىن م  له                   لكل ام رئ مصبح يف أه
 وسألت عامراعن حاله فأجابين بقوله:

 ن ف وق ه                               حتف ه م إن اجلبان         دت املوت قبل ذوق ه            إين وج
 بروقه ل   ده                           كالثور حيمي جِ   د بط وق ه رئ جماه                                كل ام

 فأجابين بالشعر: ،وسألت بالالً 
 12 ر وجل  يل                      بفج وحويل إذخ  ليل ة ل أبينت           يا ليت شعري ه

 13ل يبدوَن يل شام  ة وطفل          وه  ل أردن يوما مياه جمن ة                             وه
 .ب مرضهمان سبوذلك احلنني واحلزن ك ،فأجابوهاباألرجاز اليت تدل على شوقهم وحنينهم إىل وطنهم

 العربي: منزلة الوطن في الشعر

 صدورهم يفيان ما لى تبعالعرب بأسرهم أمة فصيحة مست نفسها بالعرب لطالقة لساهنم وقدرة كالمهم وملكتهم 
 ضة مثلحمصوات أي بل ه بكالم بأحسن أسلوب وشىت الطرق، لذلك يسمون غريهم بالعجم كأن كالمهم ليس

واحلنني  ب الشديد للوطننهم احلَل عق العاطفة، فَ ُنقِ أصوات احليوانات، وهم قوم متيزوا برهافة احلس ودقة العقل وتدف
 إليه يف أحوااللبعد والفراقعنه.

 فكيف ال ،وحضرياً ا أدوين بكان   والشاعر أشدهم حبا للوطن وأكربهم تدفقا للعاطفة وأكثرهم شوقا وحنينا إليه سواء
ذلك نالحظ أن ول !زن واحلوكيف ال تزدحم يف نفسه أمواج الشوق واحلنني ،يبكي على ترك وطنه والنزوح عن داره

 ليه جيد الراحةلدموع عسكب اهناك فرقًا كبريًا بني بكاء الشاعر وغريه؛ فعندما يبكى غري الشاعر على وطنه وي
ب اعر فهو ال يسكأما الشو دهر. كل ما أصابه بعد حني من ال  ىفينس ،بالبكاء على مصائبه ويلتئم ما أصابته اجلروح

ني تقرأه وإن حمعه أو ني تسحفتحس حرارته  ،الدموع كغريه بل ينقل به إىل عمل فين صادق ينبع من أعماق وجدانه
 مضت عليه مئات من السنني.
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ن الدائم طنا مبعىن السكعليه و  نطلق مل يكن فيها للقبائل العربية ما ميكن أن القدم اليت وقد مرت العصور الطويلة يف
املاء  يدة سعيًا وراءواطن عدك يف ماإلقامة املستقلة، ألن العرب  كما هو معلوم  كانوا رحالني ينتقلون هنا وهناأو 

ا اضطروا إىل مث إذ ،موطنه هوولكن ملا كانوا ميضون يف بعض األماكن حقبة من الزمن يكون ذلك املكان  ،والكأل
ا مروا منني إليه إذا لشوق واحلاهو م لة. أثارهذا الرحيل يف نفوسهالرحيل عنه وقد خلفوا فيه ذكريات خالدة وأياما مجي

 ألطالل والبكاءوقوف بانة السبه ثانية وخاصة عند ما تطمس آثار ذكرياهتم وتصبح رسوما وأطالال. فمن هنا بدأت 
 ويلة.رون طقة منهجا للشعر العريب إىل واستمرت هذه السنن  ،على الرسوم، والدعاء هلا بالسقيا

نه أعرف لقيمة طنه لكو و إىل  ا كان الشاعر البدوي حين إىل أطالله ورسومه، فالشاعر احلضري يكون أشد حنينافإذ
على  م اليت أجربواألوطاهن حلننيالوطن، فعندنا شعراء من أهل البدو وكذلك شعراء من أهل احلضر هلم شعر رقيق يف ا

 الدة وقطع كثرية ة ومتعدد طويل هذا اجملال، فهناك قصائوقد أجاد الشعراء وأكثروا يفاألسباب. مغادرهتا لسبب من
 ايلى:   مه النماذج إىل هذ ناسمقد قو  ،يسمح املقام الستيعاهبا، ولكن نذكر هنا مناذج منها تبني األفكار اليت حتتويها

 البكاء على فراق الوطن والُبعد عنه
 وصف طبيعة الوطن ومدح مظاهر مجاله

 وتفضيله على كل ما سواه إثبات أوصاف اجلنة للوطن
 إرسال التحايا الروحية من البعيد إىل الوطن بالصبا أوغريه إلطفاء نار الفراق

 وإليكم بعض النماذج لبعض من األلوان املذكورة للشوق إىل الوطن والبكاء عليه
 البكاء على فراق الوطن والُبعد عنه:

بغزايلن الكعبة  14يجلُْرمهُ اضاض أنه ملا خرج عمرو بن احلارث بن مُ  يهذا اللون أكثر وأغلب يف شعر رثاء املدن. رو 
لكها مُ ا من أمر مكة و ا فارقو معلى  وحبجر الركن فدفنها يف زمزَم، وانطلق هو ومن معه من ُجرُهم إىل اليمن، فحزِنوا

أول شعر قاله  إنه :15امث )بن عمرو( بن ُمضاض يف ذلك شعرا،وقال ابن هشر حزنًا شديدا. فقال عمرو بن احلا
 العرب، وقال:
 16 ر                     اج شرقت بالدمع منها احمل ائلةوالدمع سكب مب ادروقد                                وق

 ر                         أني س ومل يسمر مبك ة سام كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا
 ر  نطوف بذاك البيت واخلري طاه ن بعد نابت                          وكنا والة الب  يت م

 ري املق ادر                  كذلك يا للناس جت رجنا منها املل   يك بقدرة                                            فأخ 
  واب ر           تنا السنون الغ                      بذلكعض    ة           رنا أحاديثا وكنا بغبط                                       وص

   ر                         رم أمن وفيها املشاع              هباح دة  العني تبكي لبل      دموع                             فسحت
 17ر   اف                                       فيه العصو  يظل به أمنا  ه  ام                                وتبكي لبيت ليسيؤذى مح

ن خالل تذكر وطنه م  حضنيفونالحظ من األبيات املذكورة لوعة الشاعر وحنينه إىل أيامه السالفة اليت قضاها 
دة ع كونه من السام ألعداءاقبل  حياته املاضية، ومقارنتها مبا أصابه اآلن من الغربة والتشرد واجلوع والتهدد من
 لذكرى.ابه عند م قلاجملاورين لبيت اهلل احلرام مبكة املشرفة، فحق له أن يبكي وتسح دموعه ليخفف آال
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هو األطالل و  ىء علة البكالى سنعوجند مقدمات املعلقات السبعة طللية حتتوي البكاء على الرسوم الدارسة اليت تدل 
ن ب سلمى، ولبيد  بن أيب، وزهريمعلقة امرئ القيس، وطرفة بن العبد البكريما ميثل رثاء املدن يف ذلك العصر مثل 

يس حيث تبدأ مرئ القلقة اذكر هنا بعض األبيات لالستشهاد من معنربيعة العامري، وعنرتة بن شداد وغريهم. و 
 معلقته:

 بسقط اللوى بني الدخول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 18منل             ال هت  لك أسى وحت يقولون  م لين مطينه             ا صحيب ع وقوفاً هب

القول يف احلنني إىل وطنه باملدينة املنورة ملا أخرجه ابن الزبري عنها مع من أخرج من بين أمية ونفاهم 19ويكثر أبو قطيفة
 فمن ذلك قوله: ،إىل الشام

 20ريونأشهي إىل القلب من أبواب ج  ا القصر فالنخل فاجلماء بينهم
 21ن الفحشاء واهل ون                 دور نزحن ع  ازت قرائن ه              إىل البالد فما ح

يف كشف املعىن وبيان صورة مجيلة لعالقة الشاعر لوطنه وهو ينظر إليه على أنه جسد  22وقد أحسن القول ابن الرُّومي
الوطن فكذلك،   يكون وكيف ال ،معه االنفكاكحيتضن روحه، فالعالقة عالقة حب شديد وامتزاج مجيل الميكن 

 ضاها فيه:اليت ق لشبابافيذكر أوقات الصبا وساعات  ،حلياة الشاعر منذ بدايتها وهو ينظر يف مغانيه سجلن 
 كا ر مال              وأال أرى غريي له الده  ن آليت أال أبي عه                            ويل وط  

 اللكا ة قوم أصبحوا يف ظ             كنعم  ب ونعمة عهدُت هبا شرخ الشبا
 إن غاب غودرُت هالكا جسدا هل  د ألفته ال  نفس حىت كأنه                       وق

 23عهود الصبا فيها فح نوا لذالكا  رهتم                             إذا ذك  روا أوطاهنم ذك
 وصف طبيعة الوطن ومدح جماله:

بأن حنني  املعروفف ،دلسذكر بعض األبيات من وصف مجال األننكثري أيضًا يف شعر رثاء املدن، و   وهذا اللون
خل لهم وجتوهلم داثرة رحيهو ك األندلسني جاء قويًا وصادقًا ومتميزاً، لعل سبب إحساسهم الدافق باحلنني والشوق

نني جمام. فهم يف حواالست رحلةة أوجمردة الاألندلس نفسها أوخارجها إىل بالد بعيدة لطلب الرزق أواحلياة الفاضل
ليت تأسر األندلس ابيعة طظن أن أهم من ذلك كله هو نات متنوعة عاشوها، و دائم إىل حياة طيبة فارقوها ولذن 

 24:ريينالقلوب وجتذهبا إليها كما يظهر من األبيات اآلتية واليت  يقول فيها ابن سفر امل
 راء                         وال يفارق فيها القلب س  اء             يف أرض أندلس تلتذ ن   عم

 اء صه باء              ق امل                     وال تقوم حب  وليس يف غريها بالعيش من  تفع
 25ز روضتها والدرحصباء        واخل     ة واملسك تربتها                 أهنارها فض

ن الشيخ أيب بكر بن سعادة أنه دخل مدينة طليطلة مع أخيه على الشيخ األستاذ أيب ع26الون وحكى اإلمام ابن بشكُ 
قربا إيل اا منها. فقال: ن وصلنل: اآلفَسأَلََنا من أين؟ فقلنا: من قرطبة. فقال: مىت عهدكما هبا؟ فقا ،بكر املخزومي

 ه وقال يل: اكتبلَ أشم نسيم قرطبة. فقربنا منه فشم رأسي وقب َّ 
 وهل يدنو لنا ذلك العهد إلي ك            ل يل أوب  ة                                 الغراء هأق رطب ة 
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 وقعقع يف ساحات دوحاتك الرعد   سقى اجلانب الغريب منك غمامة
 27 رورد           وتربك يف استنشاقها عنب    ة          لياليك أسحار وأرضك روض

وتفضيله على كل ما سواه:إثبات أوصاف الجنة للوطن   

ملا قدمت مصر والقاهرة أدركتين فيهما  :يف تفضيل األندلس على مصر28قال علي بن موسى بن عبد امللك بن سعيد
 ،اخصيبالعيش غضاهبا  وأثار يل تذكر ما كنت أعهد جبزيرة األندلس من املواضع املبهجة اليت قطعت ،وحشة

 فقلت: ،قشيباولبست الشباب  ،وصحبت هبا الزمان غالما
 تسك  ب يذ نأى عين دموع    م   رب                                    هذه مص  ر فأين امل غ

 رف الشيءإذا ما يذه   ب                يع   ا                                 فارقته النفس جهال إن   م
 ذب  ن ذنوب تعفؤادي ومايل م  ى دن ويف لظ              وجنته جنات ع

   29يتغ رب   ن        م  وأي نعيم عن د  ا وىل معاد نعيم   ه               فيا ليت م
 ،كل حصر  يت فاقتها الوميحص من مناقب ،ويبالغ فيه ،وهلل در ابن خفاجة حيث يقول يف وصف طبيعة األندلس

ه إىل أن رجح شتد شوقا بل ووصف حىت الميلك إال أن يفضلها على مجيع بقاع األرض، وال يرضى بديال عنها أبداً 
 األندلس وحسنها على املأوى حيث قال:

 س ن ورينانف  سِ                                               ح جمتلى  نة باألندل      س                                                    إنللج
 30صحُت واشوقي إىل األندل  س  با ريح ص ت ال ا هبن                            وإذا م

 :وهناك صورة بديعة جدا لعاطفة حب الوطن يف قول أمري الشعراء أمحد شوقي حيث يقول
 لد نفسي                      تين إليه  يف اخل نازع  نه لد ع          وطين لو شغلت باخل

 31رسي            خبميل، وشاكر فضل ع  ه ا ُأصبنح من                         يا وقى اهلل م
ى. فالشاعر  املنفطنه يففهذه هى العاطفة الصادقة واحلب الشديد للوطن الذي يصدر من قلب شاعر بعيد عن و  

عظم مقصود أليت هي اخللد اأنه لو كان يف جنان  الينسى وطنه لسبب البعد عنه بل يزداد اشتعاال وحبا له حىت
 للمسلم، الشتاقت نفسه إىل تراب وطنه.

 إرسال التحيات من البعيد إلى الوطن بالصبا أوغيره إلطفاء نار الفراق عنه:

يف الذي فارق وطنه تلمسان يف بالد املغرب إىل غرناطة  32ونرى هذا اللون من العاطفة يف شعر أيب عبد اهلل التلمساين
قة أخرى وهي إىل طري نتقلفا ،األندلس، قد غلب عليه حب الوطن والشوق إليه وهو قد يئس من رؤية بلده مرة ثانية

 المالس وهو يرسل ك النوم،ه يف ذلالشوك كي مير ببلدهو استجالب النوم أو التناؤم ولو يف ذلك املضجع الذي كأن مهاده 
 يث يقول:الوجد ح وشدة فيخفف مرارة ما أصابه من جوى الشوق ،واهلدايا إىل وطنه لعله يرد حتيته بأحسن منها

 ن تلمسان أنباء    فعند صباها م سل الريح إن مل تسعد السفن أنواء
 33إهداءو يف رد إهداء التحي ة  ني حتية                        دي إلي  ها كل ح             وأه
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 :مكانة الوطن في شعر اللغة األردية

ية، ملوضوعات األدبلوان والب األاليقل شعر اللغة األردية قيمة، وال يتخلف عن شعر أي لغة من لغات العامل يف أغ 
 ما مضى من شعر ى منوالنه علعونرى فيما يأيت بعض النماذج للحنني إىل الوطن والشوق له،  والبكاء على الفراق 

 اللغة العربية.
 البكاء على فراق الوطن:

يف البكاء على الوطن ناظرًا إىل البلبل  34 م(1781-1713ه /1951-1125قال مرزا حممد رفيع سودا )
 :هو يقولربة و املضطرب واملتململ البعيد عن الوطن ومقارناً حاله حبال ذلك البلبل يف حالة الغ

ےس دور ای رب ہن ویجیك وت یسك وك ونط      دورلبلب وك ڑتےتپ ںیم ےن داھكی نمچ ےس      

35 
ة أمل د أن يبني شدير كأن الشاعر ييقول: رأيت بلباًل يتململ لبعده عن البستان، قلُت: يارب التبعد أحداً عن وطنه.

 .الفراق عن الوطن ببيان متلمل البلبل لبعده عن البستان الذى حيل حمل وطنه
قد أنشد األبيات اآلتية يف املطارحة الشعرية اليت  37 م(1810مري)ت/ بأن مري تقى 36حممد حسني آزاد ييرو 

 38":يأقامهاأهل مدينة لكنو وهو يذكر فراقه عن وطنه "دهل
 رےتہ   ےھت  بختنم   یہ  اہجں  روزاگر ےك  دیلہ وج اكی رہش اھت اعمل ںیم ااختنب

دایر ےك مہ رےنہ واےل ںیہ ایس رطح اڑجے  اس وك كلف ےن ولٹ ےك وریان ركدای

39 
 وهاا. رهتالسماء ودمن قد غارهتو لعامل؛ مدينة خمتارة يف العامل كان يسكنهاخرية الناس النخباء يف ا الدهليكانت ترمجة:  

لعامل موقة بني مدن اها املر  مكانتعلى دمار مدينته، وبَ نيَّ ى رثونالحظ أن الشاعر قد حنن سكان تلك الديار املدمرة. 
 إىل السماء بصراحة.اأُلخرى، وأسند دمارها 

 وصف طبيعة الوطن ومدح جماله في الشعر األردي:

 :دهلي"اليف وصف " 40م(7911 – 1699قال ظهور الدين شاه حامت )
 نمچ ےس سج اك وخرتش ےہ ایبابں  ںیہن ےہ رہش دیلہ ےہ اتسلگن 

 وہا ےہ لگ راخں ےس نحص زلگار  دجرھ  دوھكی  دترہ رہ وكہچ ابزار 

 وہ ذلت ےس اہجں یك ٓاانشں ےہ  وساد  دنہ  اك  سج  وك  زمہ ےہ 

وج وكیئ وتمنط دنہواتسں ےہ  وہ ےب كش وتق اك اشہ اہجں ےہ

41

 

ثل احلديقة وسوق م ل شارعكدهلي مدينة بل هي حديقة، فالهتا أحسن من احلديقة.حيثما تنظر جتد  ال ليستيعين: 
عيش يف مدن لذة ال يعرف دهلي" هواليعرف لذة العيش يف " منامتألت ساحتها بالناس احلسان النضرة كالزهرة. 

 عصره. ( ملك العامل  يفںجهاہاستوطن اهلند هو )شا ، ومنالعامل كلها
دهلي ليست مدينة من املدن بل هي حديقة من احلدائق اليت فالهتا : الدهلي ويقول: المدينته اجلميلةف وهو يص

حيثما تنظر جتد أسواقا مزينة ومتاجر مجيلة وطرقًا واسعة،واملدينة كلها مثل بيت مث يقول:  أحسن من حدائق غريها.
وكل  ،يءيف النضرة والبهجة.وهناك هبجة يف كل شالعرس الذي امتألت ساحته بالناس الذين تكون وجوههم كالزهر 

يعرف  . ومن كانعرمن أشياء مدينيت جذاب وحمبوب، وكل رجل من رجاهلا مجيل وسيم املنظر ومتطيب الشَ  يءش
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دهلي" فهو كأنه يعرف لذة العيش يف مدن العامل كلها، كأن الشاعر يدعي بأن كل ثقافة من اللذة العيش يف "
دهلي" خاصة أو اهلند عامة الأن الذي استوطن "مث يدنعي  لون من ألوان العيش موجود يف مدينته.ثقافات العامل وكل 

 هوكمن ملك الَعامَل يف عصره. 
 تفضيل الوطن على غيره:

 دهلي ولكهنو:الموازناً بني   42ه (1240 - 1164قال مصحفي )
 وہ وكےچ اہیں ہن وہ ایلگں ویكركن دیلہ ےس ونھكل ےہ وخہنب

اانپ  ڑھچاای وتےن  ای رب   وریاےن ںیم ےھجم ال اھٹبای وتےن رہش  
43 

 .يا رب! ملاذاية لدهلمتشاهب وشوارع ، إذ ال تواجد هناك عمارات دهليالترمجة: كيف ميكن أن تكون لكنو أمجل من 
 القفروأبقيتىن فيه.إىل عزلتىن عن مدينىت وجئتىن 

لي مع أن هناك ل من دهأمج وهكيف ميكن أن تكون لكن  :ويقول ،وهعلى مدينة لكن : الدهلييُ َفضِّل الشاعرمدينته
كك " سمجل من ي" أدهلاليعين عندما كانت سكك "،التوجد مناسبة بينهما يف أي شيئ حىت السكك والشوارع

 و" فما املشاهبة بينهما يف الرجال والنساء، واحلدائق والقصور؟هلكن
بة امرة إىل اخلراينة العن املددهلي" كأنكجئت يب مالعن وطين "  ويناجى الشاعر ربه فيقول: يارب! ملاذا أبعدتين

 خرابة. والقفر، وبعبارة أخرى ملاذاأخرجتىن من وطين وأبقيتىن يف
 :إرسال األحوال والتحيات إلى الوطن عن طريق الصبا

 :وسكانه عن طريق الصبا)الريح( قائالً  الدهليأرسل مري تقى مري التحية والسالم إىل 
 و  مہ رحصا ونردوں اك امتیم احل زار رگ رہش ےك ولوگں ںیم وہ ریتا زگراے ابص 

 ی
كہ

 

ٓاامسں وك یھت دكورت وساكن ال ویں ابغر  اخك دیلہ ےس ایك مہ وك دجاكی  ابریگ
44 

لينا السماء وبسبب ع غضبت ة. فقدأيها الصبا إن مررت بسكان مدينيت، بَ يِّيِنْ هلم أحوالنا الغرباء السيئترمجة: 
 فجأة. الدهليغضبها وعداوهتا رفضتنا من تراب 

 خالصة البحث: 

ذلك  وإن دلن  ،متجانسة ومتشاهبة واألساليب وإذا نظرنا إىل النماذج املذكورة من الشعرين جند فيها أنَّ املوضوعات
ليت ااكل واملعاناة لك املش، وكذفإنه يدل على أن األفكار واملعاىن والعواطف األساسية مشرتكة بني الناس يءعلى ش

ة. فالنماذج ت خمتلفلنكباتواجه البشرخالل البعد عن الوطن  متشاهبة أيضًا وإن كانت أسباب تلك املشاكل وا
فوس أبنائه نحلب يف اعظم  تكفي للداللة على املتقدمة ما هي إال قطرة من حبر شعر الوطن واحلنني إليه، وهي

 .خصوصاً الذين يضطرون إىل البعد عنه
وعاطفة حب الوطن فطرية، ويتميز الشاعر بالتعبري عنها ألنه هو اللسان الناطق املعربعن العاطفة اجلياشة باحلب واحلنني إىل 

 ىه اجلارية وحدائقه اخلضرة، وقد يسلني قلبه يف املنفتراب الوطن وهو قد يتغىن بوصف طبيعة بلده اجلميلة، وقد يذكر أهنار 
برؤية الطيور والتحدث إليها ظنًا أهنا جاءت من بساتني وطنه الرائعة. وأحيانا يطمئن بتفضيل بلده على البالد األخرى 

لذي يشكو حزنه وأمله والسيما األًماكن اليت يعيش فيها أيام الغربة، وقد يشكو أحواله السيئة يف املنفى إىل وطنه كالطفل ا
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إىل أبيه املشفق الذي يدرأ عنه حزنه. وقد خيفف خفقاته بإرسال التحايا والسالم إىل سكان وطنه وأماكنهاجلميلة، وقد 
الشاعر البعيد عن وطنه. فما بال الشاعر ذي حال وهذا هو  يبكي بكاءاً شديداً على الفراق عنه كالطفل الذي فقدأبويه.

الذي يكون شاهدا على نكبة بلده واحتالله من قبل األعداء وتدمري حضارته، وآمال أهله. الشك أن النكبة العاطفة الرقيقة 
 السامعني.  تؤثر عليه فينطلق بقصائد يف رثاء وطنه تكون أشد عاطفة وتأثرياً يف

 البحث: نتائج

ختالف ا ة املختلفة معاألدبي عصورة اليوجد احلنني إىل الوطن واحلب له يعتمد على املعاين واألساليب املتوارثة طيل
 يسري يف مظاهر الشكل والتعبري والتفكري.

ل يواجهون مشاك ينيما الذه السإن هذا املوضوع شيق رقيق يليق باهتمام كبري ممن له ارتباط مباشر بالبعد عن وطن
 .أيدى األعداء التشرد والتفرق لسبب وقوع وطنهم يف

الصعوبات بإلحساس ه واتميتمكن القارئ من إدراك شدة أمل البعد عن الوطن وعظمن مالحظة النماذج املدروسة 
 املنفى واملهجر. واجهها املتشردون يف واآلالم اليت

 .عنه احملبة والوفاء للوطن رغم كوهنم بعيدا البقاء على عهد 
 

 :والمصادر الحواشي
 66سورة النساء،  -1
من  وقدأيند بعض املفسرين هذا املعىن حيث يقول: يسوِّي احلق تعاىل بني األمر بقتل النفس واألمر باإلخراج من الديار، فالقتل خروج الروح -2

ملية إذن فع عيش فيها اإلنسان،يرض اليت رج األاجلسد بقوة قسرية غري املوت الطبيعي، واإلخراج من الديار هو الرتحيل القسري بقوة قسرية خا
سان، ويأيت احلق مها شاق على اإلنتأمل، وكاليفهو  القتل قرينة لعملية اإلخراج من الديار فساعة يُقتل اإلنسان فهو يتأمل، وساعة خيرج من وطنه

 م، أخبار1991راوي،تويل الشعد املهبذين احلكمني اللذين سبقا يف قوم موسى عليه السالم. انظر: خواطري حول القرآن الكرمي، حمم
  waqfeya.com/book.php?bid=879www.  20/01/2015 2/345اليوم،ص: 

 24التوبة،  -3
م دار الفكرالعريب بريوت، يف  1981ه /1401مفاتيح الغيب، فخر الدين أيب عبد اهلل حممد بن عمر الرازي، الطبعة السادسة  -4

 2/402، سورة البقرة ص: 246تفسري اآلية :
 246سورة البقرة،  -5
 85القصص  -6
م، دار الكتاب العريب، 1965املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، لعبد الرمحن السخاوي، الطبعة اخلامسة  -7

وىل لطبعة األاكر، اش، جامع البيان يف تأويل القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربى، حتقيق: أمحد حممد 1/298
 19/641سسة الرسالة، ص: م، مؤ 2000ه /1420

م، مؤسسة 1981ه /1401كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،على بن حسام الدين اهلندي الربهانفورى، الطبعة اخلامسة  -8
لكسي، ان نصر أىب حممد . واملنتخب من مسند عبد بن محيد، عبد بن محيد ب12/210، ص: 34706الرسالة، رقم احلديث: 

 1/177م، مكتبة السنة، القاهرة، ص: 1988/ ه 1408الطبعة األول 
بريوت، رقم احلديث:  –م، دار ابن كثري، اليمامة 1987ه / 1407اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري، الطبعة الثالثة  -9

 2/667، ص: 1790
 4/432ص: ، 24405م، مؤسسة الرسالة، رقم احلديث 1999ه /1420مسند أمحد بن حنبل، الطبعة الثانية:  -10
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ه   دار 1412اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن على بن حجر العسقالىن، حتقيق :علي بن حممد البجاوي، الطبعة األوىل  -11
 1/92اجلبل، بريوت، ص:

 1/92املرجع السابق، ص:  -12
، وزهر األكم 1/189العلمية، ص:  األزمنة واألمكنة، أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين، الطبعة األوىل، دار الكتب -13

لثقافة، الدار البيضاء املغرب، م، دارا1981ه /1401يف األمثال واحلكم، احلسن بن مسعود بن حممد اليوسى، الطبعة األوىل 
 1/153ص: 

 العظيم، عمرو بن احلارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم مبكة، وأخرجهم بنو خزاعة وأجلوهم إىل اليمن. انظر: تفسري القرآن -14
م، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999 /ه1420البن كثري أبوالفداء إمساعيل بن عمر، حتقيق: سامي بن حممد سالم، الطبعة الثانية 

 1/251م، ص:  1987ه /1407و الكامل يف التاريخ،البن كثري، الطبعة األوىل 
ه (، نشأ بالبصرة، ونزل مصر  218أو  213فري )ت هو اإلمام أبو حممد عبد امللك بن هشام  بن أيوب احلمريي املعا -15

ر عبد ن هشام، ت: د/عمبنبوية ال ة الواجتمع فيها باإلمام الشافعي، وله املؤلف الشهري يف السرية النبوية. انظر: مقدمة السري 
 1/7م دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان. ص: 1990ه /  1410السالم التدمرى، الطبعة الثالثة 

16-  
َ
َحاِجُر: احَلَدايُق، وَمَواِضٌع حَيَْتِبُس فيها املاُء. انظر: احمليط يف اللغة، الصاحب إمساعيل بن عباد، حتقيق:حممد حسن امل

 1/178م، عامل الكتب،بريوت، ص: 2009آلياسني،
، 1/14بريوت، ص:  ه ، داراجلبل،1411السرية النبوية، عبد امللك بن هشام احلمريي املعافري، حتقيق: طه عبد الرؤف سعد، -17

، 1/3ار الكتب العلمية، بريوت، ص:دم، 1982ه /1402ومعجم الشعراء، أبوعبيد اهلل حممد بن عمران املرزباىن، الطبعة الثانية 
 2/332 وتاريخ ابن خلدون،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، الطبعة الرابعة، دار الفكر، بريوت، ص:

 1/2ي، پاكستان، ص: چعلقات، قدميي كتب خانه آرام باغ كرامعلقة إمرىء القيس، ضمن السبع امل -18
أبو الوليد عمرو بن الوليد بن أيب معيط )أبان( بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس القرشي الشاعر، لقب بأيب قطيفة ألنه كان   - 19

 يفكان شديد األذى للنيب و  - يه وسلمصلى اهلل عل -لوجه واللحية والصدر. أُسر جده عقبة يوم بدر وقتله رسول اهللاكثري شعر 
 xency.com/inde-www.arabمه.انظر: أل-ضي اهلل عنه ر  –مكة قبل اهلجرة. وأبوه الوليد أٌخ لعثمان بن عفان 

20/01/2015 
ء جبل باملدينة مسي بذلك ألن هناك جبلني هو أقصرمها فكأنه مجاء وهو من املدينة على ثالثة القصر والنخل مواضع باملدينة، واجَلمنا -20

م، النجف، 1857ىلائى، الطبعة األو يم السامر إبراه أميال من ناحية العقيق اىل اجلُرَّف. انظر اجلبال واألمكنة واملياه للزخمشري، حتقيق أ.د
 1/6إيران، باب ما يف أوله اجليم، ص: 

م، دار الكتب العلمية، بريوت، ص: 2198ه /1402معجم الشعراء، أبو عبيد اهلل حممد بن عمران املرزباىن، الطبعة الثانية  -21
1/21 

م( شاعر كبري من طبقة بشار  896 - 683ه  /  283 - 221هو علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الرومي )  -22
عبيد  لسمَّ القاسم بنل دس له اًا قيالعباس.ولد ونشأ ببغداد، ومات فيها مسموم واملتنيب، رومي األصل، كان جده من موايل بين

ه فهجاه، ؤوس إال وعاد إليرومي قد هجاه. قال املرزباين: ال أعلم أنه مدح أحداً من رئيس أو مر وكان ابن ال -دوزير املعتض -اهلل 
الذهيب،  ن أمحد بن عثمانء حملمد بلنبالفاته. انظر سري أعالم اولذلك قلنت فائدته من قول الشعر وحتاماه الرؤساء وكان سببًا لو 

 13/495م مؤسسة الرسالة بريوت، ص:  1993ه /  1413حتقيق شعيب األرنؤوط، الطبعة التاسعة 
م، دائرة املطبوعات والنشر 1960حتقيق عبد السالم حممد هارون، الطبعة الثانية  املصون يف األدب، أبوأمحد العسكري،  -23

 1/34الكويت، ص: ب
هو أبو احلسن حممد بن سفر، من شعراء عصر املوحدين يف املأة السادسة، وهو شاعر املرية "بشرقي األندلس" حيث نشأ  -24

 وترعرع وأكثر شعره يف وصف الطبيعة، قال عنه املقرى التلمساىن: أحد الشعراء املتأخرين عصرًا املتقدمني قدرًا واإلحسان. انظر
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ه ، دار صادر 1388غصن األندلس الرطيب، ألمحد بن حممد املقري التلمساين، حتقيق د/إحسان عباس، طبعة  نفح الطيب من
 1/209بريوت، ص: 

 1/209املرجع السابق ، ص:   -25
م( من أئمة حمدثي األندلس 1831-م1101هو أبو القاسم، خلف بن عبد امللك بن َبْشُكوال اخلزرجى األنصارى القرطىب) -26

ن األندلس راجم ألعياتالذي مجع فيه  وتويف فيها. وله أكثر من مخسني مؤلفاً؛ من أشهرها كتاب الصلة قرطبة  وعاش يف ومؤرخيها
حسان عباس إن خلكان، حتقيق ببن حممد  أمحد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألىب العباسمرتبًا أمسائهم ترتيبًا أجبدياً.انظر:

 2/240بريوت. ص:  –صادر  م، دار1994الطبعة األوىل 
 1/155املصدر السابق، ص:  -27
إىل املشرق، ه( هوأديب، شاعر، لغوي، رحالة، مؤرخ. ولد بغرناطة، ورحل 736-610لعنسي، األندلسي، الغرناطي، املغريب )ا -28

 حنو جملدين يفاألعجام  خ أممفدخل دمشق واملوصل وبغداد ومصر، وسكن تونس، ومن تصانيفه الكثرية: لذة األحالم يف تاري
ب العربية، راجم مصنفي الكتملؤلفني تعجم امورحيانة األدب ونتائج القرائح يف خمتار املراثي واملدائح واملغرب يف حلي املغرب.انظر 

 7/249ه، مؤسسة الرسالة. ص: 1414م/1993لعمررضا كحالة، الطبعة األوىل

 2/271نفح الطيب للمقرى التلمساىن ص:  -29
م، منشأة املعارف، 1960أبو إسحاق بن خفاجة اجلعوارى األندلسى، حتقيق السيد غازي، الطبعة الثانية ن ابن خفاجة، ديوا -30

 1/62ص:
  adab.blogfa.com-la ،91/109 ،23 / 03 /2014دواوين الشعرالعريب على مر العصور انظر: -31
 -1254ه =708 -650أبوعبد اهلل حممد بنعمر بن حممد التلمساين احلجري الرعيين، املعروف بابن مخيس شاعر) -32

 ه  703ناطة سنة استقر بغر و ريه، م(، من أعيان تلمسان،عامل بالعربية، وكان يكتب عن ملوكها مث فر منه، ومر بسبتة وغ1309
ين ألعالم، خري الداس. انظر: بن مخيديوان مسي ب  " املنتخب النفيس يف شعر اوتويف هبا قتيال، وطبقته يف الشعر عالية، وله 

ة، للسان الدين ابن اخلطيب، ، واإلحاطة يف أخبار غرناط1/438م، دارالعلم للماليني،2002الزركلي، الطبعة اخلامسة عشر
 1/332م، مكتبة اخلاجنى بالقاهرة، ص: 9731-ه 1393الطبعة الثانية 

 1/323، واإلحاطة يف أخبار غرناطة ص:5/376من غصن األندلس الرطيب، ص: نفح الطيب  -33
ولد يف دهلي وترىب هنالك إىل أن برع يف الشعراألردي والفارسي، وصاحب امللوك  :م(1781 -1706) مرزا حممد رفيع سودا -34

رية من املوضوعات الشع ناول أغلبذلك تواألمراء، وقال الشعريف معظم األنواع الشعرية من القصيدة واملثنوي واملخمس وغريها، وك
کت ڈارٹک مسبت اكریمشی  ۱۸۵۷رخی ادتبا ےس اتاردو ادب یك  انظر:. الغزل واملرثية وما إىل ذلك، وله ديوان مطبوع باسم " كليات سودا"

 ۔۲۹۰،۲۹۲ :م ص ۲۰۰۹ر،وہگنس لیم یلبپ زنشیک ال
دنہواتسن یك رحتكی ٓازادی اور اردو  اشرعی، ڈارٹک وگیپ دنچ  ،،و1/2اكك ٓاٹیسف رپگنٹن رپسی دیلہ م، 1987ٓاب ایحت، دمحم نسح ٓازاد، -35

ر ز، الوہر، صگنس لیم م، 2005 انرگن،

 

ن

 

 ش
کی

 1/247:یلبپ 
 هوناقد مؤرخ كبريصاحب كتاب شهري يف تراجم شعراء اللغة األردية الذي طبع باسم " آب حيات": حممد حسني آزاد -36
م( ولد يف مدينة من مدن اهلند " أكرب آباد " وترىب فيها إىل أن تويف أبوه ، مث هاجر إىل دهلي 8101 -1722)مري تقي مري -37

طبعت باسم"   عره اليتمع جمموعات شالشعر إىل أن أصبح شاعرا كبريا وزاع صيته ىف آفاق اهلند، وورث اجملت هناومارس يفوعاش 
 313 -310: ص م،2009ر،وہالکت ڈارٹک مسبت اكریمشی گنس لیم یلبپ زنشیک  ۱۸۵۷اردو ادب یك اترخی ادتباےس  :انظركليات مري" . 

مياًل من دهلي عاصمة اهلند، وهى مركز الثقافة األردية  260اهلندية وهي منطقة زراعية على بعد لكهنو مدينة كبرية من املدن  -38
اجلامعات دارس والكليات و لم من املز العواحلضارة املتقدمة ويوجد هبا مجيع األشياء اليت البد منها للحياة اإلنسانية خاصة مراك

 138 – 18/134ص:  دائرة املعارف اإلسالمية األردية ، :وغريها. انظر
ات، دمحم نسح ٓازاد، ص:  -39  204ٓاب ح 
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شاعرمن شعراء دهلي وقد انقرض الشعر باللغتني األردية والفارسية، وقال يف معظم  :ه  (1111،1197) ظهورالدين حامت -40
 ال اهلند.ن الشعرية يف مشم الدواويو أقداألصناف الشعرية، وله ديوان قام بتدوينه بنفسه الذي يتناول أكثرمن أربعة آالف شعر، وه

 11 – 8:ص ، م1991 یلہد ، أاكدیم ردو، ا دبعاقحل رٹکڈا ، ااختنب الكم احمت :انظر

41

-  

خ

 
 

 اردو  ااتري

 

 ن
شی
سك
 250واتسن یك رحتكی ٓازادی اور اردو اشرعی، ص: دنہ، و87 دنہدیلہ،   یئنرگن م، عبطم اج ہعم2000ہدب، رام ابوب 

42

والفارسية، ه  ( ولد ىف " أكرب بور" قرية من قرى اهلند وهو شاعر مطبوع كبري باللغة األردية 1240ه  1161) غالم مهداىن مصحفى -
ن اات یفحصمك  :انظر ة.خرى كثرية قيمأمن شعره األردي والفارسي باسم " كليات مصحفي" باإلضافة إىل مؤلفات  ديوانا أحد عشر وله

ل
 

 

ئ
 

 58،  38:ر، ص وہردو الادب ا،سلجم رتق

43

 و 256واتسن یك رحتكی ٓازادی اور اردو اشرعی، ڈارٹک وگیپ دنچ انرگن ،ص: دنہ -

خ

 
 

 817دب، ص: اردو ااتري
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 .263ص:  ااضی،  -


